Спецификация

Подложка за мишка HP Pavilion
Gaming 300
Увеличете максимално
прецизността и
движението
Работата и игрите никога
не са били толкова
безпроблемни, колкото с
голяма, текстилна
подложка за мишка, която
дава възможност за
големи движения и
увеличава цялостната Ви
прецизност.

Цялото необходимо пространство
●
Няма невъзможно движение, благодарение на повърхност от 400 x 350
мм, която Ви дава цялото пространство и контрол, които са Ви
необходими – независимо колко ниска е DPI стойността.
Издържа теста на времето
●
Издръжлива, неразплитаща се текстилна повърхност гарантира, че
независимо колко често играете, Вашата подложка за мишка със
сигурност ще издържи.
Тънка и преносима
●
Можете да вземате работата и игрите си навсякъде благодарение на
дебелината й от 2 мм, която може лесно да бъде навита за лесна
преносимост.

Спецификация

Подложка за мишка HP Pavilion Gaming 300

Размери

без опаковка: 400 x 350 x 5 мм
Опакован: 385 x 71 x 71 мм

Тегло

без опаковка: 0,23 кг
Опакован: 0,32 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция
на HP.

Цвят на продукта

Черно и зелено

Допълнителна
информация

№ на продукт: 4PZ84AA #ABB
UPC/EAN код: 192545881968

Какво има в кутията

Подложка за мишка; Бележка към продукта; Гаранция

HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или
всякакви други случайни щети и допълнителен сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care Pack.
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